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Hezký život na úpatí Kozubové

Pieknie se tu żyjmy pod Kozubowóm

Úvodník starostky
Vážení spoluobčané, szanowni współobywatele
Prázdniny utekly jako voda. Děti se vrátily do
školních lavic. Budova naší školy prošla během
prázdnin rekonstrukcí chodby v přízemí budovy.
Přeji dětem, aby se jim ve škole dařilo a učitelům
pevné nervy.
Během uplynulých měsíců se nepracovalo jen na
škole, vyměnili jsme střechu na kulturním domě,
vybudovali přechod pro chodce u ZŠ, na který
nám přispěla Nadace ČEZ z grantového programu
„oranžový přechod“ a dokončili části navazujících chodníků. Zakoupili jsme budovu hospody se všemi součástmi a noví provozovatelé
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hospodu nově otevřeli. Do budoucna bychom
rádi budovu zrekonstruovali. Nápadů na využití
je mnoho, ale určitě budeme rádi i za každý podnět z Vaší strany. Jak byste si představovali její
další využití. Pozemky u budovy skýtají mnoho
možností. Toto je však hudba budoucnosti a nás
v té nejbližší čeká výstavba kanalizace. Původní
plány zněly, že by se mohlo kopnout už v září. Leč
situace kolem výběrového řízení se komplikuje
a termín započetí stavby se odkládá. Doufáme, že
to již nebude dlouho trvat a konečně kopneme.
Máme za sebou také slavnosti na hřišti, kde se
předvedli interpreti jako je Kysucká vrchárska
Heligonka, kapela Dr. Ong. Děti bavili klauni

,,Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže“
Karel Poláček
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z balónkova, v průběhu akce dostávaly zdarma
nanuky, čekaly na ně různé atrakce a dětmi
tolik očekávaná pěna, ve které se mohly vyřádit. Soutěž spolků letos vyhrál spolek rodičů
a přátel školy. Svým siláckým vystoupením nás
zaujal Jan Apolons Ilevskij a program ukončila
kapela O5 & Radeček. Celým dnem nás provázela moderátorka Marcela Škábová Tomčíková.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
sponzorům a lidem, kteří pomáhali s přípravou
a úklidem, ale také spolkům za pomoc a dobré
jídlo, které nasytilo kde jaký chuťový pohárek.

Během letních prázdnin jsme také mohli shlédnout čtyři filmové novinky. Pro děti promítaný
Raubíř Ralf a internet, následovaly ho ve svém
tempu Ženy v běhu a sezónu letního vysílání
ukončily Teroristka a pohádka Čertí brko.
Do konce roku už nás čeká jen Mikuláš, který
letos přijede 6. prosince. Doufám, že když jsme se
nepotkali na žádné z letních akcí, že se spolu uvidíme alespoň u rozsvícení vánočního stromečku.
Přeji příjemně strávený podzim, třeba na houbách.
Starostka obce – Eva Kawuloková

Otevřená kancelář starostky
Máme za sebou tradiční kancelář starostky
a letošní účastí jsem maličko zklamaná. Při
fotbale, na akcích apod. událostech, v telefonních rozhovorech mne občané oslovují se svými
problémy, žádostmi, připomínkami, nápady
a instrukcemi jak co dělat lépe. A když Vám
dám tu příležitost nezištně přijít a pohovořit
o všem co Vás zajímá, k čemu máte výtku či
naopak, tak Vás přijde pět. Nebojte se otevřeně
hovořit. Já samotná, když něco nevím, nebo
mne něco zajímá, tak se ptám, zjišťuju podrobnosti. To samé očekávám od Vás drazí spoluobčané. Letošní stížnosti na nešvary sousedů,
neopravené cesty, nevyvezené popelnice, ale
i nedodržovaná rychlost v obci mne zajímají,

mám zájem na tom, abychom tyto připomínky
řešili a našli společně řešení. Někdy je sice těžké
vyhovět všem, ale v případě konstruktivních
nápadů, ráda pomůžu. Otevřená kancelář by
Vám měla otevřít dveře do dění v obci, proto
doufám, že se příští rok nebudete ničeho bát
a navštívíte nás. Již teď se těším.
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Společenská rubrika
V měsících září – listopad 2019 se dožívají
významných jubileí tito spoluobčané
94 let		

70 let

Hawliczková Hedvika

Kisialová Anna

Dědina

Za Wloski

		

Lazar Jiří

Kopetná

93 let		

Sikora Jan

Zápotočí

Sikorová Terezie

Di-Giustová Helena

Dědina

		

Stonavský Tomáš

Pila

91 let		

Budośová Marie

Notoni

Martynková Jana

Dědina

Zápotočí

		
80 let		

60 let
Kadlubiecová Alena

Notoni

Kantorová Emilie

Gajdzica Stanislav

Kopetná Paseky

Cieślarová Dana

Sosna

Dědina

		

50 let
Machala Petr

Pila

Dobešová Simona

Zápotočí

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom
Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta
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Informace pro občany
Bezplatná právní poradna
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i nadále probíhá ve spolupráci s advokátní kanceláří, která vykonává služby pro obec,
bezplatné právní poradenství pro občany obce Milíkov. Tyto služby jsou poskytovány každé třetí
pondělí v měsíci v multifunkční místnosti obecního úřadu Milíkov. V čase od 15.00–17.00 hodin.
Termíny: 16. 9. 2019, 21. 10. 2019, 18. 11. 2019, 16. 12. 2019

Pošta Partner Milíkov

Poplatky za svoz tuhého domovního
odpadu, psa, vodné a stočné

(telefon 721 100 138)

Upozorňujeme poplatníky, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazeny všechny tyto
poplatky. V případě, že si nejste jisti, můžete
nás telefonicky kontaktovat pro ověření
platby. V průběhu měsíce října bude Obecní
úřad rozesílat upozornění na nedoplatky.

Pracovní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 – 10:30 14:00 – 16:30
----------------- 12:30 – 15:00
08:00 – 10:30 14:00 – 16:30
08:00 – 10:30
08:00 – 10:30

Základní škola a Mateřská škola Milíkov
Milí spoluobčané,
čas prázdnin uplynul jako voda a léto plné
sluníčka, pohody a dovolených je již za námi.
V průběhu letních prázdnin se však v naší škole
nezahálelo. Díky investici zřizovatele a skvělé
práci firem došlo k rekonstrukci vstupních
prostor školy.

je od 6:30 do 15:30, je přihlášeno 18 dětí ve věku
od dvou do šesti let a do naplnění kapacity zbývá
šest volných míst.
Velmi si vážíme dobrého vztahu se zřizovatelem,
který si je vědom důležitosti školy v obci, a díky

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září, kdy
usedlo do školních lavic v obou našich třídách
základní školy celkem 28 žáků, z toho úplně
poprvé 7 prvňáčků. Součástí školy je také školní
družina, která bude nově zajišťovat činnost až do
15:30. K docházce do mateřské školy, jejíž provoz
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jeho finančním dotacím dochází v posledních
letech k postupné rekonstrukci a modernizaci
školy a ke zlepšování podmínek pro výchovu
a vzdělávání našich dětí a žáků. Ceníme si také
úzké spolupráce se spolkem rodičů a přátel
školy, který pořádá či se podílí na akcích naší
organizace. Také poskytuje škole finanční podporu, kterou využíváme na nákup didaktických
pomůcek a hraček, za což touto cestou moc
děkujeme.
Zároveň se však snažíme získávat dotace i z
jiných zdrojů.
Od 1. 8. 2019 je naše škola zapojena do projektu
s názvem „Společné vzdělávání II“, na který je
poskytnuta 100% dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z tohoto pro-

gramu je podpořena mateřská i základní škola
a zároveň školní družina. V tomto školním roce
budeme dotaci čerpat na personální podporu
v mateřské i základní škole, dále na vzdělávání
pedagogů, vedení kroužků a doučování žáků.
I nadále budeme spolupracovat s místní knihovnou, SDH Milíkov, mysliveckým spolkem, DDM
Jablunkov a Bystřice, muzeem v Jablunkově
a Třinci, divadlem v Českém Těšíně, Policií ČR
a dalšími institucemi.
Aktuální informace o dění v naší škole jsou
k dispozici na webových stránkách školy www.
zsmilikov.cz.
Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov

Podziękowanie
Chcemy tą drogą, z całego serca, podziękować za pomoc po pożarze naszego domu
w dniu 2. 7. 2019. Dziękujemy bardzo naszym
strażakom, którzy pierwsi pojawili się na
miejscu i dzięki nim udało się zapobiec większym ztratom. Wielkie podziękowanie należy
się naszej pani wójt Ewie Kawulokowej, która
od początku pomagała nam w załatwianiu
wielu spraw. Równocześnie dziękujemy pracownicom i pracownikom urzędu gminnego
za ofiarną pomoc.

Dziękujemy z całego serca wszystkim dobrym
ludziom, sąsiadom, kolegom, MK PZKO za
pomoc przy pracach po pożarze, za wsparcie
finansowe i słowa otuchy.
Dziękujemy również firmie p. Szkatuły
za wykonanie więźby i przykrycie dachu
w rekordowym czasie.
Jesteśmy Wam wszystkim bardzo wdzięczni.
Rodzina Cieślarów

Oznámení pro drobné vlastníky lesa s výměrou do 50 ha
Městský úřad Jablunkov (OSSL) zadal zpracování lesních hospodářských osnov vlastníkům
lesa pro nové decenální období platné od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2028. Tyto osnovy je již
možno bezplatně vyzvednout u Ing. Jaroslava
Ježowicze, odbor životního prostředí a země-

dělství. Vlastníci, kteří si osnovy nepřevezmou,
musí hospodařit dle režimu popsaného v lesním
zákoně č. 289/95 Sb.
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Ing. Václav Zubek
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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni Czytelnicy,
wrzesień puka do drzwi a my, to znaczy kolektyw
milikowskiej szkoły, z niecierpliwością oczekujemy naszych uczniów. Tych, którzy znają już
w szkole każdy kąt, i tych, którzy w ławach szkolnych usiądą po raz pierwszy. Właśnie dla tegorocznych pierwszoklasistów przygotowana jest
specjalna niespodzianka. Od Macierzy Szkolnej
w RCz i jej partnerów otrzymają Bon Pierwszoklasisty, w skład którego wchodzą wspaniały tornister wraz z wyposażeniem, baśnie i opowieści
Józefa Ondrusza pod tytułem „Cudowny chleb“
(przekazywana poprzez Fundusz Rozwoju
Zaolzia) oraz niespodziewana niespodzianka,
którą jest…ale zresztą zobaczycie sami. Nieźle
nam się rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna.
A to jeszcze nie wszystko, zaraz po otwarciu
wejściowych drzwi, usłyszeć możemy to oczekiwane woooooooow (czytaj łaaaaaaał)….
nowy korytarz,nowa podłoga i obudowa ścian,
nowe drzwi……Cała ekipa fachowców zdążyła
to wszystko w czasie wakacji. Tym samym

dziękujemy im wszystkim bardzo serdecznie.
Szczególne podziękowania skierowane są do
milikowskiej gminy i jej zarządu, który przekazał
nam na remont finanse. Tyle co do informacji
dotyczących wnętrz, to teraz zahaczmy o przyrodę, a konkretnie las. To właśnie w lesie każdy
rok odbywa się święto pieczonego ziemniaka,
które jest pierwszą okazją do zabawy i po
części nauki trochę. Nie będzie z mojej strony
brakowało pytania tradycyjnego…“A co to
za drzewo?“. Proszę uczniów by oprószyli już
encyklopedie przyrody, atlasy grzybów i zwierząt i roślin, ponieważ wiadomościami wykazać
będzie się trzeba. W razie przeciwnym wszystkie
cukierki zjadamy my-to jest nauczyciele. Podaję
jeszcze kolejne pozycje z listy terminarza akcji
szkolnych: uroczyste zagajenie roku szkolnego
i powitanie pierwszoklasistów, puszczanie
latawców, basen i lekcje pływania, i wiele dalszych……no i lista kończy się dnia 30. 6. 2020. To
tyle na razie i do szybkiego zobaczenia.
Grzegorz Suszka

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MILÍKOV, z.s.
Vážení sportovní fanoušci, letní prázdniny se
nám pomalu chýlí ke konci což je předzvěstí
toho, že se již brzy začne nový školní rok, ale
hlavně nová fotbalová sezóna 2019/2020 FAČR.
Před tím, než začnu hovořit o tom, co nás čeká,
tak mi dovolte ohlédnout se zpět na to, co
se událo v minulých měsících. I když období
školních prázdnin je rovněž obdobím prázdnin
fotbalových soutěží tak Tělovýchovná jednota
Milíkov, z.s. nepolevila ve své aktivní sportovní
a společenské činnosti. Na naší krásné travnaté
ploše se toto léto odehrály, jako již tradičně,
tři společenské a sportovní akce. První byl již
10. sraz Veteránů, Mustangů & US Cars „Vše
na kolech v čase 2019“, který se konal 7-9. 6

a jehož jsme aktivně účastnili po celou dobu trvání
akce. Počasí letos bylo na
jedničku a tak dopadl i celý
sraz. Další událostí byl námi
organizovaný již „19. Ročník
Memoriálu Davida Novotného“, který proběhl
tradičně 5. 7. v den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje, a kterého se zúčastnili sportovci a sportovní fanoušci ze širokého okolí
a přišli si užít fotbalová klání, a podpořit jejich
týmy. Letošní ročník hodnotíme jako velmi
dobrý, protože počasí bylo ideální a všichni se
dobře bavili. Doufáme, že nás v příštím roce, na
dalším ročníku Memoriálu, poctíte opět svou
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návštěvou. Poslední událostí
byly 20.7. „Slavnosti na hřišti
– Festyn na boisku“. Tuto akci
rovněž zaštítilo dobré počasí
a všichni se velmi dobře bavili.
Všech těchto události jsme se
aktivně účastnili a ochotně na
nich pomáhali ve spolupráci
s „Klubem Seniorů Milíkov“,
kterým tímto chceme velmi
poděkovat za jejich obětavou
práci a ochotnou pomoc.
Milí fotbaloví fanoušci, jak
jsem již zmínil na začátku příspěvku, tak nám začíná nová
fotbalová sezóna. Hodnocení
té minulé si ponechám na
závěr roku, který je jak stvořený pro bilancování a vyhodnocování toho co se událo
v minulém roce a nyní už Vás
chci co nejsrdečněji pozvat
na fotbalová utkání podzimní
části sezóny TJ Milíkov. Naši
fotbalisté opět nastoupí ve
třech uskupeních a to v družstvu starších žáků, dorostu
a mužů.
Starší žáci do sezóny nastoupí
nově pod vedením Marka
Sikory, Tomáše Di-Giusta
a Daniela Marosze, takže doufáme, že se jim bude dařit.
Již tradičně spojené družstva
dorostu Milíkova a Hrádku
povede pan Jan Kaleta ve spolupráci se Slavomírem Sikorou. Naše mužstvo povede již
také tradičně duo Erik Szmek
a Michal Franiok s pomocí
pana Josefa Tvrdíka, ale soutěž, ve které naši muži nastupovali, zaznamenala velké
změny. V rámci okresních

MUŽI - podzim 2019
Neděle 18. 8. 2019 16:30
Neděle 25. 8. 2019 16:30
Neděle 1. 9. 2019 16:00
Středa 4. 9. 2019 17:00
Neděle 8. 9. 2019 16:00
Neděle 15. 9. 2019 16:00
Neděle 22. 9. 2019 15:30
Středa 25. 9. 2019 16:00
Neděle 29. 9. 2019 15:30
Neděle 6. 10. 2019 10:00
Neděle 13. 10. 2019 15:00
Neděle 20. 10. 2019 14:30
Neděle 27. 10. 2019 14:30
Neděle 3. 11. 2019 14:00

Milíkov - Smilovice
Milíkov - Hrádek
Písek - Milíkov
Milíkov - Bukovec
Milíkov - Návsí
Nebory - Milíkov
Bukovec - Milíkov
Vojkovice - Milíkov
Milíkov - Vojkovice
Smilovice - Milíkov
Hrádek - Milíkov
Milíkov - Písek
Návsí - Milíkov
Milíkov - Nebory

DOROST - podzim 2019
Neděle 18. 8. 2019 14:30
Sobota 24. 8. 2019 11:00
Neděle 1. 9. 2019 14:00
Neděle 8. 9. 2019 14:00
Středa 11. 9. 2019 16:30
Sobota 14. 9. 2019 13:15
Neděle 22. 9. 2019 13:30
Neděle 29. 9. 2019 13:00
Neděle 6. 10. 2019 12:30
Sobota 12. 10. 2019 12:30
Neděle 20. 10. 2019 11:30
Neděle 27. 10. 2019 15:15
Sobota 2. 11. 2019 11:30

Hrádek/Milíkov - Mosty
Hukvaldy - Hrádek/Milíkov
Hrádek/Milíkov - Čeladná
Hrádek/Milíkov - Nýdek
Hrádek/Milíkov - Nošovice/Raškovice
Vendryně - Hrádek/Milíkov
Hrádek/Milíkov - Jablunkov
Písek - Hrádek/Milíkov
Hrádek/Milíkov - Návsí
Sedliště - Hrádek/Milíkov
Hrádek/Milíkov - Kozlovice
Oldřichovice - Hrádek/Milíkov
Tošanovice - Hrádek/Milíkov

ŽÁCI - podzim 2019
Sobota 31. 8. 2019 10:00
Neděle 8. 9. 2019 12:00
Neděle 15. 9. 2019 13:30
Středa 18. 9. 2019 16:30
Neděle 22. 9. 2019 13:00
Neděle 29. 9. 2019 09:30
Neděle 6. 10. 2019 12:30
Sobota 12. 10. 2019 09:30
Neděle 20. 10. 2019 11:30
Neděle 27. 10. 2019 11:30
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Vendryně - Milíkov
Nebory/Smilovice - Milíkov
Milíkov - Mosty
Milíkov - Nebory/Smilovice
Oldřichovice - Milíkov
Hrádek - Milíkov
Milíkov - Vendryně
Mosty - Milíkov
Milíkov - Oldřichovice
Milíkov - Hrádek
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soutěží FAČR došlo ke spojení okresní soutěže
a okresního přeboru do jedné soutěže „okresní
přebor“. V rámci této soutěže však budou dvě
skupiny A a B rozdělené geograficky na část
„Frýdeckou“ a část „Třineckou“. Toto rozdělení
je mnohem přívětivější než předchozí, jelikož
tímto odpadají problémy s dopravou do vzdálených sportovišť, takže hráči mají možnost se
dopravovat na utkání skoro na kole a také fotbalová utkání s okolními vesnickými kluby mají
vždy větší dynamiku, jelikož hráči se navzájem
znají a to podporuje větší bojovnost a soutěživost. Tyto aspekty uvedené výše jsou předzvěstí
toho, že atraktivita fotbalu na Milíkově by měla
jenom stoupat.

místech v naší obci. Doufáme, že si uděláte čas,
přijdete k nám strávit hezké víkendové chvíle
okořeněné urputnými boji našich fotbalistů
a podpoříte jejich sportovního ducha.

Rozpisy utkání jsou umístěny na předchozí
straně a rovněž budou umístěny ve veřejných

Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.

Závěrem bychom chtěli opět poděkovat za
podporu všem sponzorům, obecnímu úřadu
Milíkov, funkcionářům a v neposlední řadě
příznivcům a fanouškům klubu TJ Milíkov
a věříme, že i nadále se budeme moci těšit z vaší
přízně. Zvláštní poděkování patří panu Rudolfovi Cieslarovi a paní Daně Cieslarové za jejich
velkou obětavost a pomoc, bez které bychom
se těžko obešli.
S podzravem a sportu ZDAR !!!

Sezóna mladých hasičů
Prázdniny skončily a s nimi i soutěžní
sezóna mladých hasičů. Přes prázdniny
se tréninky konaly na louce u obecního
úřadu. Děti dokázaly, že hodiny strávené
v tělocvičně se vyplatily a odvezly si ze
soutěží krásná umístění. Bohužel se
nám kvůli velké absenci dětí nepovedly útoky
před zraky rodičů a příbuzných na domácí
soutěži.
Letošní soutěže mladých hasičů se v Milíkově
zúčastnilo rekordních celkem 24 družstev ve
třech kategoriích. Mezi mladšími žáky zvítězila
Písečná A, mezi staršími žáky byli nejlepší žáci
z Nýdku. V premiérově vypsané kategorii dorostu
vyhrálo družstvo z Dolní Lomné. Všechny týmy,
které se zúčastnily, byly odměněny melounem
a ty nejlepší i pohárem a medailemi z rukou

starostky obce Milíkov paní Evy Kawulokové, které moc děkujeme za podporu
dětské soutěže.
Soutěžní sezóna skončila, to ovšem
neznamená, že bychom se rozešli a sešli
se zase až příští rok před soutěžemi.
Kroužek probíhá téměř celý rok a v tělocvičně
děti nejen trénují spojky, ale rozvíjí také své
dovednosti a vědomosti v souladu se směrnicí
celoroční hry Plamen. Snažíme se pro děti
udělat tréninky atraktivní, zajímavé a také je
naučit základy požární ochrany, první pomoci
a jiné užitečné dovednosti. Pokud i Vaše dítě má
chuť se zapojit do kolektivu a vyzkoušet si jaké
je to postavit se s kamarády na start a bojovat
o stupně vítězů, tak se neváhejte nás kontaktovat a přijít se podívat na trénink.
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Soutěž o putovní pohár starostky obce Milíkov
Letošní ročník soutěže o putovní starostky obce
Milíkov se uskutečnil na louce u obecního úřadu
v sobotu 17. srpna.
Soutěž jako již tradičně začala od 10:00 hodin
soutěží mladých hasičů. Soutěže se zúčastnilo
24 družstev, a to i družstva z Dobré a třeba
také hasiči z Čierneho a Makova ze Slovenska.
Děkujeme všem sponzorům za podporu mladých hasičů.
Po obědě ve 14:00 začala soutěž mužů a žen.
Soutěže se bohužel zúčastnilo jen 13 týmů.
Celou soutěž provázelo pěkné počasí a stejně
jako dětskou soutěž i nezájem Milíkovských

diváků. Pouze několik nejvěrnějších diváků
přišlo podpořit týmy v jejich zápolení. Mezi
ženami zvítězilo družstvo žen z Dolní Líštné,
před ženami z Písečné a Nýdku. Mezi muži se
s tratí nejlépe popasovali muži z Písečné před
Veterány z Oprechtic a Dolní Líštnou.
Děkujeme všem sponzorům za pomoc při uspořádání soutěže takového rozsahu, neboť bez
jejich pomoci by to bylo zhola nemožné, a také
majiteli pozemku panu Mitrengovi, který nám
umožnil na jeho pozemku trénovat a uspořádat
soutěž v takové kvalitě. Hlavními sponzory byla
obec Milíkov.

Soutěž na Košařiskách
V neděli 28. 7. 2019 jsme uspořádali tradiční
soutěž na Košařiskách. Jedná se o jednu
z posledních soutěží na sání, kdy si mohou diváci
užít útoky, které trvají přes 30 vteřin. Soutěž
probíhá většinou v solidní divácké atmosféře,
kdy turisté unavení výstupem na Kozubovou
a následným sestupem dolů posedávají na
břehu a příležitostně i fandí. V posledních letech
obliba této soutěže vzrůstá a nejinak tomu bylo
i letos, kdy se ve 4 kategoriích předvedlo celkem
21 soutěžních týmů. Raritou byl tým složený
z profesionálních hasičů TŽ, který k útoku
nastoupil nejen s dobovou stříkačkou PS8, ale
také v historických stejnokrojích, včetně obuvi
a přileb. Tým HZSP TŽ tak oživil tradici požárního
sportu v TŽ, která v posledních desetiletích skomírala. Soutěžící si za svou originalitu vysloužili
velký aplaus u diváků i ostatních soutěžních
týmů. V kategorii PS12 zvítězili muži z Mostů

u Jablunkova před Nýdkem a aDolní Líštnou,
v kategorii PS8 vyhrál Jablunkov, který rovněž
oživuje své dlouholeté sportovní kóma, před
Milíkovem a Mosty u Jablunkova. V kategorii
žen PS12 vyhrály ženy z Dolní Líštné před Mosty
u Jablunkova a Jablunkovem. V kategorii PS8
zvítězily ženy z Mostů u Jablunkova před Nýdkem a Dolní Líštnou. Předání pohárů pro nejlepší
týmy se chopil starosta obce Košařiska pan
Janusz Klimek, který rovněž všem zúčastněným
poděkoval za jejich práci pro své obce či města.
Naše poděkování patří Obci Košařiska za spolupráci a také panu Samcovi, na jehož pozemku
soutěž pravidelně probíhá.
Po vyhodnocení už následovala tradiční zábava
lehce podbarvená bouřkou, která však naštěstí
brzy ustala a mohli jsme se bavit, až do vyhláškou stanovené hodiny.
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Noční soutěž
Noční soutěž proběhla od 21:00 hodin. Na soutěž dorazilo 8 týmů a rozdali si to mezi sebou
o poháry. V ženské kategorii zvítězily ženy
z Nýdku, před ženami z Milíkova a Bukovce. Mezi
muži byli nejlepší muži z milíkovského B týmu
před Nýdkem a Dolní Lomnou, která, stejně jako
milíkovské Ačko, svůj útok nedokončila. Předání

cen se opět ujala paní starostka obce, za což ji
děkujeme, stejně jako za podporu obecního
úřadu při uspořádání této soutěže.
Soutěž proběhla v lepší divácké kulise než denní
soutěž. Všem dvaceti divákům děkujeme za
návštěvu a těšíme se, že se příští rok uvidíme
znovu.

Pálení klestí a vypalování trávy
Dovolte mi, abych s blížícím se úklidem na polích
a podobně připomněl článek HZSMSK, který
je stále platný a může Vám ušetřit zbytečné
starosti a oplétačky, neřkuli zachránit zdraví
a majetek.
Oheň rozdělaný v přírodě se může snadno
vymknout kontrole a způsobit požár. V období,
kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí
vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem
stále zůstává vypalování suché trávy. Provádět
vypalování porostů je však zakázáno!
Někteří občané, kteří si chtějí usnadnit práci
na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na
zatravněných plochách v okolí rodinných domů,
stále nerespektují upozornění hasičů a pouštějí
se do vypalování suchého travního porostu.
Přitom si neuvědomují nejen to, že porušují
zákon, ale také ohrožují svým nezodpovědným
jednáním své okolí.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod.
nezakazuje místní obecní vyhláška, měli by
lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů
při úklidových pracích na svých pozemcích.
Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny,
aby byly plameny dostatečně pod kontrolou.
Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny

prostředky k hašení případného požáru např.
konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku,
aby se dal případný požár již v zárodku uhasit.
Zapomínat se nesmí ani na dohled nad ohništěm po celou dobu pálení a následný dozor po
uhašení. V případě větrného počasí je vhodné
pálení rovnou odložit na jiný den. Vítr může
ohniště snadno rozfoukat do okolí.
Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření,
rozdělávání nebo udržovat otevřené ohně mimo
vyhrazená místa; rozdělávání nebo udržování
otevřeného ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající
fyzické osoby předem nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru na číslo
950 739 814 nebo elektronickým formulářem
pod názvem „Pálení klestí“ na webových stránkách Hasičského záchranného sboru https://
paleni.izscr.cz
Za nerespektování bezpečnostních pravidel
případně způsobení požáru je možné uložit
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
pokuty až do výše 500.000 Kč, fyzickým osobám
pak do výše 25.000 Kč.
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Převzato a upraveno z https://www.hzscr.cz/
clanek/paleni-klesti-a-vypalovani-travy.aspx
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HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

POZOR NA CIGARETY

KONTROLA KOMÍNŮ

TOPTE, JAK SE MÁ

2.

3.

4.

5.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

ČTĚTE NÁVODY

1.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,

10.

9.

8.

7.

6.

1607

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

POUČTE SVÉ DĚTI

Jméno : Ing. Drahoslav Ryba
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2019 09:58:28-000 +01:00

Elektronický podpis - 21.8.2019
Certifikát autora podpisu :
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Co znamená efektivně využitá popelnice?
Efektivně využitá popelnice je ve chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který lze
odevzdat k opětovnému využití, tedy vytřídit. V efektivně využité popelnici tedy
nenajdete PLAST, PAPÍR, SKLO, PLECHOVKY, POUŽITELNÝ TEXTIL, JEDLÉ OLEJE A TUKY,
ELEKTORZAŘÍZENÍ, BIO ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ZÁŘIVKY apod.

Proč efektivně využívat popelnici?
• Pokud všechen odpad, který v domácnosti máte,
důkladně vytřídíte, můžete přistavovat popelnici ke
svozu méně často – např. 1x za měsíc.
• Díky menší frekvenci přistavování popelnice můžete
získat více EKO bodů* a tím pádem vyšší slevu
z poplatku za odpad.
• Efektivní využívání popelnic vede ke snížení prašnosti,
spotřeby pohonných hmot, opotřebování vozovky a
také snížení produkce CO2.
• Za každý výsyp popelnice se platí! Efektivní svoz popelnic může tedy vést k úspoře
nákladů, které je možné promítnou do vyšších slev z poplatku za odpad.
• Absence BIO odpadu v popelnici předchází zápachu z popelnice, přítomnosti
mikroorganismů a také předchází korozi plechových popelnic.

Co tedy patří do efektivně využité popelnice?
Do efektivně naplněné popelnice patří např.: popel z uhlí, použité hygienické
pomůcky (např. zubní nit, tampóny, vatové tyčinky, vlhčené ubrousky atd.), běžné
žárovky (NE – LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný nepoužitelný textil a obuv, trus
masožravých zvířat, účtenky, sáčky z vysavačů, silně znečištěné obaly (mastný
papír apod.).

* Pro získání EKO bodů za efektivní využívání nádob a pytlů je nutné mít vyplněný Odpadový
dotazník a potvrzenou Inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu. Přihlášení do
odpadového účtu můžete provést na www.mojeodpadky.cz. Případné dotazy můžete
směřovat na e-mail: kolektiv@mojeodpadky.cz.

f MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz
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1

2

Do efektivně využité
popelnice nepatří plast,
papír, sklo, kovy,
stavební suť, jedlý olej,
použitelný textil, BIO
odpad, elektroodpad aj.

Absence kuchyňského
a zahradního BIO
odpadu v popelnici
předchází zápachu a
také korozi kovových
popelnic.

6

3
Díky poctivému třídění
odpadu je možné
přistavovat popelnici
méně často ke svozu,
a to například 1x za
měsíc.

v

Efektivnějším svozem
popelnic se docílí nižší
prašnosti, spotřeby
pohonných hmot a
také nižší produkci
CO2, což velmi pomůže
místnímu ovzduší.

5

Každý výsyp popelnice
se platí. Díky větší
efektivitě může obec
ušetřit značné náklady,
které poté lze vynaložit
na slevy z poplatku.

4

Díky efektivnímu
využívání popelnic je
možné získat EKO
body navíc* a získat
tak větší slevu
z poplatku za odpad.

f MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz
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Povinné čipování psů
Podle novely veterinárního zákona, kterou podepsal v roce 2017 prezident ČR, se budou muset
od roku 2020 povinně čipovat všichni psi v době
prvního očkování proti vzteklině. Starší psi musejí
být očipováni do počátku roku 2020. Výjimku
budou mít psi, kteří byli označeni tetováním do
července roku 2011.
V současnosti musí mít pes čip, pokud s ním majitel cestuje do zahraničí. Přibližně sedm set tisíc
psů v České republice má cestovní pas, mají tedy
čip. Dalším psům byly doposud aplikovány čipy,
nebo byli značeni tetováním, na základě uplatnění Obecně závazných vyhlášek obcí, zejména
větších měst.
Od příštího roku, tedy od roku 2020, budou muset
být všichni psi čipováni při prvním očkování proti
vzteklině a to mezi třetím a šestým měsícem života.
Pokud tak majitel psa neučiní, nebo bude mít staršího psa bez čipu, bude mu od příštího roku hrozit
správní řízení s možným uložením pokuty až dvacet tisíc Kč, protože na psa bude pohlíženo, jako
kdyby neměl potvrzení o očkování proti vzteklině.

Veterináři jsou podle informací připravení k čipování
psů, zájem musí přijít ze strany
majitelů psů. Občas se veterináři setkávají s reakcemi, kdy
čipování majitelé psů dopředu
odmítají a nechtějí umožnit čipování svého psa.
Buď tvrdí, že je zvíře příliš staré, nebo mají obavy
ze zdravotních důvodů, mají strach z abscesů. To
však čipováním prakticky nehrozí, je to v podstatě
podkožní injekce. Taktéž je hodně majitelů psů,
kteří do čipování svých psů nechtějí investovat.
Zhruba polovina z více než dvou milionů psů
v České republice nemá čip. Finanční náklady na
čip včetně jeho aplikace jsou obvykle mezi 300
a 500 Kč. Soukromí veterináři údajně čipování
milionu psů za půl roku kapacitně zvládnou.
Po očipování psa je žádoucí, aby byl pejsek zaevidován v registru čipovaných zvířat. Registrace je
většinou bezplatná, záleží na typu čipu. O registraci budou chovatelé informování od svého
veterináře.

Vážení občané,

i pro letošní rok je
již plně připravena
moštárna k moštování
ovoce, kterého je letos
opravdu dost.
Moštovat bude opět
Tomáš Di-Giusto,
tel. 728 419 539.
Pro objednávky volejte
přímo na něj.
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DĚTSKÝ BAZÁREK
MILÍKOV
Kde: PZKO Milíkov (u Obecního úřadu)
Datum: 23.09.2019 8:00-17:00
Můžete se těšit na:
• sezónní oblečení pro děti
podzim/zima; věk 0 – 15
• maškarní kostýmy a masky pro
děti
• boty, hry, hračky
• dětské knížky
• sportovní potřeby
Nepřijimáme:
• oblečení pro dospělé
• těhotenskou módu
• letní oblečení
• plyšáky
Přijímáme pouze čísté a nepoškozené věci.
Max. 100ks/ osobu.

Manipulační poplatek: 1Kč/1ks
10% z hodnoty prodaného zboží
připadá pořadateli (výtěžek z akce
bude věnován mateřské školce
Milíkov s polským jazykem
vyučovacím).
Příjem zboží: 22.9 9-15
Prodej: 23.9. 8-17
Výdej neprodaného zboží: 24.9
8-9 a 15-16
Malé občerstvení (káva, čaj)
zajištěno za poplatek.V prodeji
zákusky, bonbóny, ručně vyráběna
mýdla a jiné.

Bližší informace a registrační číslo: Beata Bubiková, tel. +420 777 835 980

PŘIJĎTE PRODAT ČI NAKOUPIT PRO SVÉ RATOLESTI NEJEN OBLEČKY, ALE I HRAČKY, BOTY A JINÉ
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